
Vacature Sociaal Juridisch Medewerker 
STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al 18 jaar helpen we uitgeprocedeerde 

vluchtelingen en migranten zonder verblijfsrecht in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. De 

meeste mensen bieden we eerste lijns hulp (kort advies, doorverwijzing) tijdens één van onze spreekuren. Sommigen 

van hen komen in aanmerking voor meer intensieve, tweede lijns begeleiding. Daarnaast  proberen we vluchtelingen- 

en migrantenproblematiek op politiek niveau en onder het brede publiek onder de aandacht te brengen.  

STIL is een kleine organisatie met in totaal 6 parttime betaalde medewerkers en 30 á 40 vrijwilligers. Menselijkheid, 

hulpvaardigheid en laagdrempeligheid zijn kenmerkend voor onze organisatie.  

Meer informatie over onze organisatie  vindt je op de website www.stil-utrecht.nl en op onze blogpagina 

stil2.wordpress.com. 

Per 24 augustus 2015 zijn we op zoek naar een sociaal juridisch medewerker voor 20 uur per week voor een periode 

van 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging. Het brutosalaris bedraagt ongeveer 1150 euro per maand (o.b.v. 

20 uur). 

Functie-omschrijving 
 Je begeleidt je eigen cliënten, waarbij het kan gaan om kortdurende ondersteuning bij een concrete vraag, of om 

langdurige integrale begeleiding (juridisch, maatschappelijk en medisch). De begeleiding bestaat onder meer uit: 

o onderzoeken van juridisch perspectief (op gebied van verblijfsrecht en voorzieningen); 

o werken aan verblijfsrecht (dossieropbouw, bewijsvoering); 

o contact onderhouden met advocaten; 

o indienen van WMO verzoeken/aanmelden voor opvangvoorzieningen.  

 Je adviseert mensen tijdens het sociaal juridische inloopspreekuur.   

 Je neemt deel aan vergaderingen met het (sociaal juridische)  team en denkt mee over de organisatie en 

beleidsontwikkeling op sociaal juridisch vlak. 

Functie-eisen 
 Een afgeronde juridische of maatschappelijke opleiding op HBO of WO niveau (bv. Rechten, Psychologie of SJD) 

 Kennis van wet- en regelgeving en beleid op het gebied van asiel e migratie  

 Affiniteit en ervaring met sociaaljuridische dienstverlening aan vluchtelingen en migranten  

 Goede Engelse taalvaardigheid is vereist, kennis van de Franse taal is wenselijk, andere talenkennis is een pre 

 Proactief en daadkrachtig  

 Communicatief en sociaal vaardig  

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel  

 Flexibele en mensgerichte instelling  

Interesse? 
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en C.V. voor 1 augustus 2015. Je kunt 

deze sturen naar STIL, Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht, ter attentie van Gemma Sliedrecht,  of mailen 

naar gemma@stil-utrecht.nl . Bel of mail ons gerust als je nog vragen hebt.  

http://www.stil-utrecht.nl/
http://www.stil2.wordpress.com/

